AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV
Vybrané události z listopadu 2009 konkrétně:
*Ve večerních hodinách byli strážníci přivoláni na ul. Sadová, kde se v bytě nacházel, pro
spolumajitelku a zároveň oznamovatelku, neznámý muž a množství neidentifikovatelných
látek, které by mohly sloužit k výrobě drog. Dále bylo v bytě nalezeno množství obalů od
léků a injekční stříkačky. Přítomnost cizího muže v bytě se vysvětlila, avšak vzhledem
k nálezu dalších látek vyrozuměli strážníci ihned OO PČR Blansko a vyžádali si příjezd
hlídky. Do doby, než se na místo dostavila hlídka OO PČR Blansko, prováděli strážníci
zajištění místa možného TČ. V této době se do bytu dostavil i druhý majitel bytu, který
neuposlechnul výzvy strážníků MP Adamov a dopouštěl se protiprávního jednání, proto
musely být proti dotyčnému použity donucovací prostředky (hmaty a chvaty sebeobrany) a
poté byl dotyčný předán hlídce OO PČR Blansko k dalšímu opatření a k prošetření podezření
ze spáchání trestných činů – mimo jiných i útoku na veřejného činitele.
*V průběhu měsíce byli strážníci dvakrát přivoláni z důvodu rušení nočního klidu
pocházejícího od hlučících, neohleduplných sousedů. V obou případech byla dostatečná
domluva ze strany strážníků, která vedla k nápravě jednání a ke spokojenosti všech
zúčastněných.
*V odpoledních hodinách se na služebnu MP Adamov dostavil muž, který strážníky žádal o
pomoc při nalezení psa, který se mu při venčení zaběhnul. Strážníci si od uvedeného muže
vyžádali všechny potřebné informace, které jsou zapotřebí při pátrání. Jelikož již nebylo
možné informovat občany a žádat o pomoc při pátrání prostřednictvím místního rozhlasu a
kvůli velmi nešťastnému muži, který psa venčil, bylo o pomoc požádáno přímo vedení MěÚ,
které prostřednictvím SMS zpráv žádalo občany o pomoc při pátrání. Ihned po odeslání SMS
zpráv se začali ozývat občané, kteří zaběhnutého psa spatřili. Bohužel i přes veškerou snahu
strážníků byl pes ve večerních hodinách nalezen mrtev v podjezdu na ,,Ptačinu“. Strážníci
zajistili převoz psa z místa nešťastné události na služebnu MP Adamov, kde pes zůstal do
doby, než mohl být předán jeho majitelce, která se v nočních hodinách vrátila ze zahraničí.
*Ve večerních hodinách byli strážníci přivoláni k bytu na ul. Komenského, kde na ně čekala
paní, která strážníkům sdělila, že její soused již dva dny nevychází ze svého bytu a že má o
něj obavy. Strážníci ihned vyrozuměli OO PČR Blansko a JSDH Adamov a vyžádali si
příjezd těchto složek. Když se k bytu dostavily obě výše zmíněné složky, byl byt otevřen za
přispění JSDH Adamov. V bytě byl nalezen pán, který byl značně oslabený avšak při životě.
Na místo byla ihned přivolána RZS, která muže převezla na ošetření a další léčení.
*Ve večerních hodinách byl strážníkem MP Adamov, vykonávajícím společnou hlídku
s příslušníkem OO PČR Blansko, spatřen muž, který je osobou hledanou policií. Muž byl, po
provedení nezbytných úkonů, předveden na OO PČR Blansko k dalšímu opatření.
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